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V rámci plnění aktivit projektu Školy pro venkov jsme často překvapeni. My vyučující i 
naši žáci. Pro nás vyučující je nepochopitelné, že žáci mnohdy neznají místopisné názvy. 
Nevědí, co je Hluboček, Kobylí hlava, Žabínek, Prašnice. Neznají názvy předmětů, které 
jejich prarodiče a někdy ještě i rodiče používali. Žáci se zájmem objevují svět svých 
předků i prostředí, ve kterém dnes sami žijí. Srovnávání způsobu života „kdysi“ a života 
„dnes“ je docela zajímavé. Na následujících stránkách se budeme věnovat zálibám našich 
žáků, ale také zálibám jejich rodičů a prarodičů. 
Prarodiče, kterým je dnes kolem osmdesáti let, měli doma hodně povinností. Postarat se 
o mladší sourozence, o krmení domácích zvířat, pomáhat při polních pracích. Teprve 
potom mohli s kamarády ven. Po večerech seděla celá rodina pohromadě, často i 
s příbuznými nebo sousedy. Vyprávělo se, zpívalo. Hračky pro malé děti byly vyrobeny 
doma. Život nebyl uspěchaný, lidé k sobě měli blíž. 
O zálibách rodičů a prarodičů našich žáků si přečteme ve slohových pracích žákyň 6.B. 
O zájmech a zálibách dnešních dětí byl projekt V čem vynikám. Jeho průběh i výsledek 
všechny mile překvapil. Najednou byli spolužáci jiní než ve vyučovacích hodinách. 
Přesvědčíte se sami  při čtení následujících stránek.   
 
Jak trávili volný čas mí příbuzní 
(ze slohových prací 6. B) 

Maminka – 33 let: chodili ven, hráli míčové hry (např. vybíjenou, přehazovanou), 
badmington, fotbal, jezdili na kole,… 
Babička – 55 let: hráli vybíjenou, pexeso, chodili po potoku, hledali kamínky, houpali se 
ve větvích, lezli po stromech, hráli si na indiány, válčili („vyzýváme vás na boj“) 
Dědeček – 57 let: hrávali fotbal, lítali po venku,… 
Prateta – 59 let: jezdila na kole, šila šaty na panenky, hrávala vybíjenou,… 
Teta – 33 let: vozila kočárek, hrála se s panenkami, tančila, chodila do sportovních her, 
hrála házenou,… 
Prababička – 78 let: polínka si balili do hadříků, namalovali oči, nos, pusu, ovázali 
šátkem,… 
Tatínek – 35 let: jezdili na kole, chodili na koně, koupali se na přehradě, lyžovali na 
Kaštanci, lozili po stromech, stavěli bunkry, chodili si hrát na skládku, hráli si na hvězdné 
války (házeli po sobě létajícími talíři),… 
Strýc – 39 let: chodil na ryby, konstruoval rádia (krystalky), byl amatérský fotograf 

Dědečkova záliba – zájem o přírodu 
Mého dědu (64 let) bavilo se hrát v přírodě. Např. vykopávali si v lese bunkry, hráli si na 
vojáky, vybírali ptákům hnízda, o jejich mláďata se doma starali (kavky, poštolky, sovy, 
sýčky,..) a po jejich odrostení je pouštěli zpět do přírody. 

Babiččina záliba – pěvecký sbor  
Moji babičku (59 let) bavilo zpívání. Do sboru začala chodit, když jí bylo 8 až 9 let. 
Zpívali národní písničky, lidové  písničky,…Jezdili na soutěže. Soutěžila i sama.                                 
Ráda také sportovala a hlavně plavala. Moc to babičku bavilo. 

Prababička – 85 let 
Když byla babička malá, nejčastěji si hrávali s hračkami, které si sami vyrobili (panenky 
z látky, výstřižky z papíru – zvířátka). Nejčastěji si hrávali na Nemravci, kde hráli míčové 
hry, běhali,… Měli takovou partu, kde jich bylo asi 13, z toho bylo 10 kluků. Když začali 
chodit do školy, na hraní moc času nebylo. Museli dělat domácí jednoduché práce. 
Babičku také zajímala literatura 
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Naše třída 9. A se tak jako všechny ostatní letos zapojila do celoškolního projektu "Čím 
vynikám". Úkolem nás deváťáků bylo vytvořit powerpointové prezentace o našich 
koníčcích, zálibách nebo o oborech, ve kterých nějakým způsobem vynikáme. V den 
pololetního vysvědčení jsme naše prezentace představili spolužákům.  
Naše třídní prezentování začalo poněkud menším oříškem, prezentací o programování, 
ve které se snad každý po dvou snímcích ztratil. Dále nás ale čekaly zase jiné záliby. 
Mnoho spolužáků mělo sport, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o bruslení, fotbalu, 
cyklistice, volejbalu, basketbalu, lyžování a o tenisu. Dvě spolužačky nás blíže seznámily 
s folklorem, který má obzvlášť v našem městě hluboké kořeny, a zmínka zde byla i o 
mažoretkách z DDM. Další zajímavostí byla prezentace o designu, ve které nám spolužák 
ukázal jeho vlastní práce. Jedna ze spolužaček nás seznámila s jejím největším koníčkem, 
kterým je hudba, a její kamarádka s jejími nejoblíbenějšími zvířaty, s koňmi. Jedna z 
dalších zajímavých prezentací byla prezentace o biologii člověka. Tady jsme zjistili 
mnoho nových informací o našem těle. 
Tento projekt byl velmi zajímavý a zábavný, protože jsme se o našich spolužácích 
dověděli zase něco nového. A to je co říct, když už jsme v deváté třídě! 

Omelková, K. Schneiderová, 9. A 
 

 

Náš projektový den – 5. B 
 
V úterý 31. 1. 2012 proběhl na naší škole projektový den na téma „Čím vynikám“. Na 
projekt jsme se delší dobu připravovali doma i ve škole.  
Do školy jsme si přinesli různé věci, například sbírku známek a medailí, kresby, knihy a 
Honzík Kovář předvedl malý elektromotorek, který roztočil dřívko od lízátka. Ve třídě 
máme také mažoretky, přinesly si hůlky a zacvičily nám. Některá děvčata předvedla 
ukázku tanců. 
Petr si přinesl housle a zahrál Vivaldiho. Byli jsme překvapeni, jak krásně hrál. 
Dost spolužáků se věnuje koním. Chodí každý den do stáje a starají se o svého koně, krmí 
ho, hřebelcují a čistí jeho stáj a pak na něm také jezdí, někdy zajedou až do sousední 
Lhoty. 
Naše spolužačka Monika Bříštělová má zvláštní koníček, chová potkany. Má jich doma 
jedenáct. Petr má zase králíčka.  
Hodně dětí má doma nějaké zvíře, hlavně pejsky, králíky, morčata nebo ptáky. 
Povídali jsme si o tom, co nás baví a co rádi děláme. 
Paní učitelka nám připomněla, abychom nezapomínali na četbu a naopak netrávili hodně 
času u počítačů. Byl to prima den, dozvěděli jsme se spoustu věcí o našich spolužácích, 
někdy jsme ani netušili, jaké rozmanité mají koníčky. 
 

Čím vynikám 
Projekt „ Čím vynikám“ byl projekt, kde jsme své spolužáky seznamovali s našimi 
koníčky. Do tohoto projektu se zapojila celá naše škola. 
 Každý si měl připravit prezentaci, o tom co rád dělá, co ho zajímá, a jak tráví svůj volný 
čas. Touto prací  jsme se zabývali zhruba měsíc v hodinách IKT. V naší třídě 9.B je 
nejoblíbenější koníček lyžování.  Mezi další záliby patří fotbal, hokej, stolní 
tenis,kynologie, hudba a čtení. Prezentace prací vyvrcholila v den, kdy jsme dostávali 
pololetní vysvědčení.  
Bylo to pro nás zajímavé a poučné. Zároveň jsme se dozvěděli více o našich spolužácích a 
jejich  zálibách.                Třída 9.B 
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 V čem vynikám  
 
V čem vynikají děti ve 3. B? 
Na tento projektový den jsme se všichni moc 
těšili. Přestože se dobře známe, přece jen o 
sobě nevíme všechno. Je zajímavé sledovat, co 
už všechno umíme. Ochutnali jsme cukrářské 
výtvory, poslechli jsme si skladbu od 
Olympiků na keyboard, viděli jsme například 
sbírku pamětních mincí, medaile za sportovní 
úspěchy. Jsme pozvaní nejen na prohlídku, ale 
i projížďku na koni. Byla toho spousta, ale co 
je nejdůležitější, tímto dnem to určitě 
neskončilo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    V čem vynikáme    Počet dětí 
Hra na hudební nástroj         3  
Sport a tanec         6 
Příroda a koně         2 
Výtvarka         4 
Vaření          2 
Technika a modelářství          2 
Turistika a skaut         1 
Sběratelství          1 
Literární tvorba         1 



 

 6 

CO BAVÍ  TŘÍDU  1.B 
 

Naše třída je plná šikovných a hravých dětí, které baví spousta 
různých činností a věcí:        
 

                                  
 
Zuzanka ráda vyrábí.   Tomášek Králíček rád chytá ryby. 
 

Matyáška baví chemie.  Adélka ráda zpívá. 
 

Davídek rád staví Merkur. Martínek Polách hraje fotbal a hokej. 
 

Natálku baví keramika.  Tomášek Řehák rád hraje fotbal. 
 

Magdalenka ráda vyšívá. Martin Říha jezdí s auty, umí je poznat. 
 

Pavel je dobrý fotbalista.  Tadeášek a Anežka hrají na flétnu. 
 

Nelinka ráda lyžuje.  Sebastiánek rád hraje na počítači. 
 

Vojta rád jezdí na kole.  Míša Janéska si rád hraje. 
 

Míša Mitáček umí říkat vtipy. Filípek rád chodí s tatínkem do přírody. 
 

Anička pomáhá doma mamince. 
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Šimon G.  - letadla     Štěpán – montování             Lukáš – stavebnice            Vláďa 
– modely aut 

                            
Rebeca - malování                  Esti- malování                    Adélka -  malování              
Martin P. - tvoření 
 

           1.A   Čím vynikám 
Šimon B. – domino z kostek 
  

         

 
Mažoretky – Lucka, Eliška – aerobik                   Nikolka – zpěv, ryby    Davídek - 
zpívání 
Terka , Adélka T. 

                             
Ondra - stavebnice                 Anička -  zpěv             Martin F. – fotbal                  Jirka 
– sbírá klíče od aut 
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PROJEKT  - ČÍM  VYNIKÁM - 2.A 
 
Každý člověk má nějaké záliby. Znamená to, že dělá, co jej baví. 
Někdo rád sportuje, jiný maluje, někdo sbírá známky, jiný se rád stará o zvířátka. Každý 
člověk si může najít nějakou činnost, která mu přináší radost.  
A pokud vás něco baví a děláte to moc rádi, určitě jste v tom úspěšní. 
S tímto postojem se naše třída 2.A připojila k projektu Čím vynikám. 
 
Poslední lednový den se pro nás stal netradičním nejen díky vysvědčení. 
Všichni žáci si připravili povídání o svých zájmech a většina z nich si přinesla i různé 
předměty nebo fotografie. 
 
Viděli jsme několik sbírek kamenů (i vzácné horniny nebo lávové kameny), sbírku 
miniaturních hraček, vojáčků a také mušlí. Na fotografiích jsme si  prohlédli model 
železnice a několik domácích mazlíčků (psy, kočky, morče, křečka, šneka a rybičky), o 
které se děti starají. 
 
V následující hodině slohu jsme naše záliby sepsali a připojili k nim fotografie nebo 
obrázky. Vytvořili jsme si tak pěknou nástěnku. Jestli chcete, přijďte se k nám na ni 
podívat. 
 

 
 

Projekt „Čím vynikám“ v 6.A 
 

Letos naše škola uspořádala projekt s názvem „Čím vynikám“. Žáci měli představit své 
koníčky, záliby a činnosti, kterým se věnují ve volném čase. Zapojila se i naše třída a na 
projektu jsme pracovali v některých hodinách i doma. Pomohly nám s tím paní učitelka 
Hudáková a paní učitelka Ryšková. 
 
Závěrem jsme si měli připravit prezentaci našeho projektu a seznámit spolužáky i 
vyučující s tím, co nás baví a v čem jsme úspěšní. Témat bylo hodně a zpracování 
prezentace bylo docela složité. Přinesli jsme si různé ukázky, fotky, předměty a výrobky, 
které se k našemu koníčku vztahují.  Někteří spolužáci si s tím dali opravdu velkou práci. 
Prezentace proběhla 31. ledna.  
 
Záliby byly rozdílné a zjistili jsme, že někteří se věnují čtení knih, hrají na různé hudební 
nástroje, poslouchají hudbu, tančí, hrají fotbal nebo florbal, starají se o koně a jiná 
zvířata. Jiní se věnují skákání na kole a dalším sportům. K nejzajímavějším prezentacím 
patřila ukázka Lukáše Křižana, který postavil a předvedl model železnice. 
 
Díky tomuto projektu jsme se víc poznali a seznámili se navzájem s našimi zálibami. 
Všem se to moc líbilo. 

žáci 6. A 
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„V ČEM VYNIKÁM“ 

 
Celá škola dostala za úkol  vypracovat projekt  ,,V čem vynikám“,který je zaměřen na 
naše zájmy ve volném  čase. Dozvěděli  jsme se o skvělých a zajímavých koníčcích, které 
naši spolužáci dělají. Nejvíc se u nás ve třídě vyskytovaly sportovní koníčky. Mezi sporty 
jasně zvítězil fotbal, ale našli se zde i jiné sportovní koníčky , jako např.potápění, 
lyžování, florbal, plavání, stolní tenis,  cyklistika. Mezi nesportovními zájmy se objevily 
zajímavé věci-kreslení, street dance, freestyle scootering, obchodování, rybaření, 
myslivost,  karetní hry, mažoretky a další. Zjistili jsme  ,že trávíme volný čas nejen na 
počítači,ale i mnoha zajímavými zálibami. Tento projekt měl pro nás širší význam, 
poznali jsme  něco zajímavého z našeho mimoškolního života. 

Žáci  7.A 
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V čem vynikám? 
 
První koníček, o kterém vám budu povídat, je sport. Nejvíc mě baví tenis, lyžování, 
plavání, jezdění na kole a běh. Tenis trénuju v Uherském Hradišti. Lyžovat jezdíme, když 
je to možné a plavat chodíme do Delfína v Uh. Brodě. Na jaře, v létě a na podzim jezdím 
na kole. 
Druhým koníčkem je dramatický kroužek. Tam zkoušíme různá představení, nejvíc 
hrajeme pro děti a důchodce. 
Pak následují mažoretky – taneční kroky s použitím hůlek. 
Teď je na řadě folklorní soubor Žarúžek. Učíme se zpívat lidové písničky a nacvičujeme 
pásma, kde se snažíme mluvit tak jak dřív mluvily naše babičky. 
Už odmalička vyrábím, proto jsem začala chodit do výtvarného kroužku. Vyrábíme tam 
krásné výtvory, např. naušnice a náhrdelníky. 
Druhým rokem se učím hrát na keyboard a už si zahraju i nějaké písničky. V hudební 
nauce se zase učíme noty. 
Všechny tyto koníčky mě moc baví.  

Veronika Michalčíková, 4.A 
 
Nejvíc mě baví kouzlit. Dělám všelijaká kouzla, třeba: uhodnutí karty, zmizení párátka, 
přeměna karty, cestování karet, vznášející se sirka,atd. 
Také rád jezdím na kole. A když se pokazí, tak ho rád spravuju. Rád jezdím na výlety a 
objevuju nové věci. A ještě rád ministruju. 

Adam Kožík, 4.A 
 
Mým oblíbeným koníčkem je moje tříletá fenka Sherry. Je hravá a divoká. Líbí se mi, 
když si sedne  
na svoji stoličku a čeká, až ji začneme hladit. Když začne kousat, musím jí hodit klacík. 
Hrát si s ní je pro mě ta největší zábava. 
Taky mě moc baví pomáhat dědovi v dílně. A rád pracuju s plechem. 

Eric Nicolas Hajduch, 4.A 
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Projekt „Čím vynikám“ v 5. A 
 
V den výdeje pololetního vysvědčení i v naší třídě proběhla prezentace projektů o našich 
koníčcích, zálibách. Ukázalo se, že skoro každý tráví čas nějakou zajímavou činností a 
neméně zajímavé bylo dozvědět se o různých zájmech něco víc.  
 
Mnoho kluků ve třídě žije sportem, hlavně teda fotbalem, kterému se věnují Martin 
Blaha, Tomáš Ševčík a Martin Gášek. Pozornost si získal i Martin Endrych, který se 
věnuje keramice a přinesl do školy ukázat i několik svých výrobků. Zajímavé bylo i 
vystoupení Elišky Jackivové na flétnu. Ta nám hrála písničky z pohádek a my jsme hádali, 
ze kterých jsou. Míša Marková zase předvedla pár kouzelnických triků, což se všem 
velice líbilo. Vojta Omelka se ve volném čase věnuje počítačovým hrám a s jednou nás 
pěkně seznámil. Kája Cmol zase rád maluje a ukázal spolužákům některé své zdařilé 
obrázky. Kristýnka Ondrová se věnuje tanci a to si získalo také značný obdiv.  
 
Byl to velice zajímavý den, viděli jsme pěkné prezentace, fotky a výrobky a dozvěděli se 
o zájmech svých spolužáků. 
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Konečně bylo úterý a nás čekalo vysvědčení, ale především také projektový den  
V čem vynikám. Nejdříve jsme si dali židličky do půlkruhu, pohodlně  se usadili 
a postupně každý předvedl, co si přichystal. 
Všichni  měli projekt pěkně připravený. A vůbec nelhali, protože jsou ve svých zájmech 
báječní a úspěšní. Vždyť máme ve třídě i mistryně republiky (mažoretky). 
Kdybychom měli ohodnotit nejlepší, tak se neshodneme.Překvapila nás třeba Bára 
Tomáštíková, že se  před celou třídu nestyděla hrát na klarinet. Moc se jí to povedlo. 
Dokonce nám ho i půjčila. Potom jsme hleděli na Adélu Janéskovou, jak umí hezky 
kreslit. Klárka Lekešová nám napekla muffini. Mňam, to byla dobrota. Ondra Hanus 
zajímavě vyprávěl o svém skautském oddílu. Líbilo se nám taky povídání o motorkách, 
o“šúlání růží“, o koních, fotografování, lyžování, mažoretkách, chovatelství, čtení, stolním 
tenisu… 
Hodně jsme se pobavili. Nakonec nás paní učitelka vyfotila. Moc se jí to povedlo.. 
 

Žáci 6.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO NÁS BAVÍ  
Na 31. ledna jsme se všichni dlouho chystali. Připravovali jsme si totiž projekty o svých 
zálibách a koníčcích. Každý předstoupil před třídu a povykládal nám o své zálibě. U 
některých spolužáků nás jejich záliba překvapila, u většiny jsme ale tušili, o čem budou 
mluvit. Myslíme si, že nejlepší projekt měl Prokop Machýček. Všichni jsme věděli o čem 
napíše, ale stejně nás to překvapilo. Projekt měl o traktorech a zemědělství. Přinesl nám 
ukázat modely traktorů a dalších zemědělských strojů. Všichni poznali, že ho to opravdu 
baví  a dokonce se tomu chce věnovat i v budoucnu. Ale i ostatním se to moc podařilo, 
každý projekt byl něčím zajímavý. A byla to i sranda . BYL TO PĚKNÝ DEN  

Prudíková Tereza  Libosvárová Ludmila  
8.A  
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O tom, že máme v naší třídě 4. B spoustu talentů, jsme se přesvědčili v rámci projektu 
„Čím vynikám“. Na tento den jsme se připravovali delší dobu. Každý dostal za úkol 
představit ostatním, co ho baví a zajímá, co dělá rád ve svém volném čase. Zhlédli jsme 
vystoupení nejen taneční (mažoretky, moderní tanec, balet), ale i sportovní – s ukázkou 
fotbalového umění, pěvecké a hudební. Někteří nám představili své sbírky autíček, 
vlastních obrázků, výrobků z keramiky a šperků z hmoty FIMO. Také jsme byli poučeni o 
správném chovu křečků, postupu vázání háčků na ryby a dostali jsme instruktáž o líčení. 
Dopoledne jsme si společně užili a kromě pěkných zážitků jsme se také dověděli, čím se 
baví naši kamarádi.  
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7.B Čím vynikám 
 

Naše třída 7.B měla spoustu krásných projektů. 
Každý vynikal v něčem jiném. 
 
Kája vyniká ve sporu, ale nejvíc ji baví tenis. 
Hraje už 7 let a velmi dobře. Její oblíbený hráč je Roger Federer. 
Vždy je nejlepší, že na kurtu psychicky odolná a pozitivně naladěná. 
 
Zuzku zajímají Grafity a také je velmi hezky kreslí. 
Zapojuje do toho všechny tipy stylu a různé další obrázky. Kreslí hlavně fixami a 
zvýrazňovači. Dále také svoje obrázky stínuje.Hodně nás to zaujalo. 
 
Vojta vyniká ve slepování vystřihovánek. 
To je velmi časově náročný koníček. Vystřihuje spíš modely z oboru techniky a 
architektury. Jeho největší úspěch patří sestava gotického hradu, který mu zabral nejvíce 
času. Velmi nás zaujal netypický  koníček. 
 
Kristýna se ve volném čase zabývá morčaty. 
A taky se o ně pečlivě stará. Má krátkosrsté morče tzn., že srst je kudrnatá a velmi hrubá. 
Dokonce nám ho přinesla ukázat. 
 
Všechny projekty byly dobře a krásně zpracované. 
Jenže jich  bylo hodně, tak  jsme je sem nemohli všechny dát. 
Projekt ,,Čím vynikám¨ se nám moc líbil a určitě by jsme si chtěli všichni napsat podobný 
projekt.  
 
 

Projekt „Čím vynikám“ v 8. B 
 
Dne 31. 12. 2012, v den vysvědčení, probíhal projekt našich zájmů „Čím vynikám“.  

Bylo tam spousta zajímavých projektů, mohli jsme si poslechnout, co kdo dělá a co ho 
baví. Některé projekty v naší třídě byly lepší, některé horší. 

Školní projekt na toto téma se nám velmi líbil. Umožnil všem spolužákům ukázat, 
v čem vynikají, co je zajímá, jak tráví volný čas. Určitě to umožnilo i paním učitelkám a 
pánům učitelům lépe poznat své žáky. 

Všechny projekty, které děti ve škole vypracovali, byly svým způsobem zajímavé. 
V naší třídě se objevovaly u kluků koníčky hlavně sportovní (fotbal, košíková, lyžování), 
u děvčat pak mažoretky, tanec a zpěv. Velmi zajímavé bylo Kamčino povídání o koních, 
nejen o jízdě samotné, ale i o starání se o ně,  Jendovo vyprávění o sokolnictví a 
Tomášovo o stavění modelů letadel, ke kterému jej přivedl dědeček. Asi nejvíc ale 
zaujalo Eliščino kreslení, protože Eliška umí moc krásně kreslit. Dokáže kreslit až do 
detailů. Umí kreslit portréty a při tom vystihne náladu postavy, detailní výraz ve tváři, 
každou křivku. Už jsme viděli několik obrázků, které nakreslila, a její práce jsou opravdu 
úžasné. Má velký talent a nadání a určitě by v tom měla pokračovat.  

Tento typ projektu byl na naší škole poprvé, bylo by dobré jej zopakovat i 
vzhledem k tomu, že jsme v 8. ročníku a budeme se brzy rozhodovat o našem budoucím 
povolání a tím i o škole, na které budeme studovat.  Je tedy možná dobré si ujasnit, co 
nás zajímá a baví. 
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